
USNESENÍ 
ze zasedání Obecního zastupitelstva Loukov 

ze dne 19. 6. 2019 
 

I. 
OZ Loukov schvaluje 

1. Program jednání 
 
2. Volbu výborů, zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 
3. Majetkové záležitosti: 

- Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 
12518942 se společností E.on.  

- směnu pozemků p.č. 276/5 o výměře 695 m2 a p.č. 4350/2 o výměře 24 m2 v majetku obce 
Loukov za pozemky p.č. 4209/7 o výměře 23 m2 a p.č. 4209/8 o výměře 47 m2, všechny v k.ú. 
Loukov u Bystřice pod Hostýnem. Rozdíl v ceně bude nabyvatelem doplacen za cenu v místě 
obvyklou 40,- Kč/m2 

- prodej části pozemku p.č. 902/16 v k.ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem o výměře cca 150 
m2 v majetku obce Loukov, dle přiloženého nákresu za cenu obvyklou 40,- Kč/m2. Konečná 
výměra bude upřesněna geometrickým plánem. 

 
 
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje bez výhrad celoroční hospodaření obce Loukov a 
závěrečný účet obce Loukov za rok 2018, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2018.  
 
5. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Loukov za rok 2018 
 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Loukov, okr. Kroměříž a převod dosaženého výsledku hospodaření v částce 17.705,67 
Kč do rezervního fondu. 
 
7. Zastupitelstvo obce schvaluje pověření finanční komise ke kontrole nákupů zboží a služeb obce do 
výše 100.000,- Kč. Veškeré výdaje obce nad 100.000,- si ke schválení vyhrazuje obecní zastupitelstvo. 
 
8. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu č. 1 Územního plánu Loukov – konstatuje ověření ve smyslu 
s ustanovením § 54, odst.  2, zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) v platném znění, že návrh změny č. 1 Územního plánu Loukov není v rozporu s Politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu.  Vydává ve smyslu ustanovení § 6, odst. 
5, písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43, odst. 4 stavebního zákona, v souladu 
s ustanovením § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou 
opatření obecné povahy č. 1/2019 změnu č. 1 Územního plánu Loukov. 
 
9. Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku pro SDH Loukov ve výši 250.000,- Kč na zakoupení dopravního 
prostředku pro hasičský sbor.  
 
10. Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu ceny vodného na 21,74 Kč/m3 (s DPH 25,- Kč) a ubytování 
v turistické ubytovně Loukov na 173,91/noc Kč (s DPH 200,- Kč) 



 
 
11. Zastupitelstvo obce schvaluje pořádání charitativní sbírky, která se bude konat 14.11.2019 – 
14.12.2019 na „Podporu a zkvalitnění života onkologicky nemocných pacientů Kliniky dětské 
onkologie v průběhu léčby“ a pověřuje paní Pavlínu Blahovou, Loukov 230, organizací sbírky. 
 
12. Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení Základní školy a Mateřské školy Loukov, okres Kroměříž do 
projektu Šablony II – „Projekt ZŠ a MŠ Loukov“.  
 
 

II. 
OZ Bere na vědomí 

 
1. OZ Loukov projednalo a bere na vědomí Závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady za 
rok 2018 
  

III. 
OZ pověřuje 

 
1. Starostu obce k vyřízení úvěru na spolufinancování II/150 ve výši 12 mil. Kč. 
2. Finanční výbor k vytvoření přesných pravidel na pronájem KD a Výletiště do 31.8.2019 
3. Starostu k podání žádosti o příspěvek v rámci opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy 
na akci „Silnice II/150, Loukov: průtah obcí, SO chodníky“ 
 
 
 

 

       Ověřovatelé: Jaroslav Bělík 
                        Petr Krbálek 

 
 
 
 
 
                 Za správnost: 

Ing. Antonín Zlámal, v.r. 
Starosta obce 

 


